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D e k l a r a t i o n •

Underskrevne ejer af ejendommen matr. nre. 6a og 7a Handrup By, Drå-
by Sogn, underkaster herved mig og efterfølgende ejere af denne ejendom
og parceller, der måtte blive udstykket herfra, inden for det område, der
er vist på vedhæftede rids, følgende regler for ejendommens udnyttelse:

§ l. Veje, stier og fællesarealer:
l.e
,

2.

Sælgeren udlægger vejene og fællesarealerne og lader disse selvstæn
digt matrikulere uden udgift for parcelejerne. Når vej-og fælles-
arealerne er afsat og matrikulerede, overdrage s disse grundejerfor-
eningen. Denne er pligtig til, når sælgeren ønsker det, at tage
skøde på itejarealerne. Omkostninger ved skødernes oprettelse skal
afholdes af grundejerforeningen.

Hvor veje-som følge af terrænets form-skal føres i afgravning eller
påfyldning, skal parcelejere, hvis parceller berøres af sådanne
veje, tåle, at vej skråningerne ligger på parcellerne. Skråningerne
må beplantes og hegnes som omhandlet i § 8.

Parkering på sommerhusområdets veje, stier og fællesarealer må ikke
finde sted, medmindre de er særligt indrettet dertil. Undtaget her···
fra er dog parkering ved almindelig af-og pålæsning o.lign.

Udgifterne ved vejenes og stiernes anlæg og vedligeholdelse, herund-
er evt. endeligt anlæg og vedligeholdelse af adgangsvejen til de~
offentlige bivej, påhviler de enkelte parceller, og beregnes med
een anpart for hver selvstændig parcel. Vejenes og stiernes ~edlice
holdeIse administereres af gru~dejerforeningen.

De arealer, der på ridset er udlagt som grønne områder og fællesa·,
realer, må ingensinde udstykkes eller bebygges, herunder skure, bo·
der, kiosker, master, transformatortårne eller andre skæmme~de ind·.
retninger, ligesom opstilling af campingvogne , telte eller lignnnd,.;
ikke må finde sted på disse arealer.Arealernes nuværende karakter
må ikke ændres.
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l.

§ 4.
l.

..e

Grundstørrelser:
Ingen parceIs nettoareal må ved udstykning, omdeling, skelforand-
ring el. lign. nedbringes under 1200 ~.

Benyttelse:
På parceller, der er vist på ridset, udstykket fra matr. nre. 6a
og 7a Handrup By, Dråby Sogn efter denne deklarations tinglysnings
dato, må kun opføres bebyggelse, der alene anvendes til beboelse
(natophold) i tidsrummet l.april til 30.september og uden for dette
tidsrum til kortvarige ferieophold, week-ends o.lign.

Pareellerne må ikke benyttes som losseplads, parkeringsplads, bil-
kirkegård eller på anden skræ~ende måde, herunder til erhvervsmæs-
sig camping eller henstilling af campingvogne.

På hver bebygget sommerhusgrund skal der indrettes parkeringsplads
for 2 biler (herunder evt. garage).

De på ejendommen eventuelt lyste særlige fredningsbestemmelser
skal respekteres. Herudover skal der fra fredningsnævnet for Ran-
ders amt indhentes tilladelse til ethvert byggeri, forinden dette
påbegyndes. Herved bemærkes, at nævnet i hvert enkelt tilfælde tag-
er stilling til, hvorvidt bebyggelse af parcellen kan godkendes,og
i bekræftende fald hvilke vilkår, der af naturfredningsmæssige hen
syn skal iagttages bl.a. med hensyn til udformningen og placering-
en på grunden. Ansøgningen til fredningsnævnet,der skal bilægges
rids, der viser grunden og dens omgivelser, samt tegninger af byg-
geriet, skal i hvert ewcelt tilfælde indeholde nærmere beskrivelser
af de anvendte materialer samt oplysning om, hvorvidt de i natur-
fredningslovenes § 2 og § 25 indeholdte byggelinier vil bliye iagt-
taget. Byggeriet kan ikke påbegyndes, forinden nævnets tilladelse
hertil forelj.gger.

~~ G_r_u~n~d_e~~esbeblggel~e o~ b~~~~~~sens placering:
på hver parcel må kun opføres een bolig for een familie, samt et
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udhus eller garage? eller Et udhus sammenbygget med garage.

tlf. Bebyggelsen på de enkelte parceller skal placeres indenfor de på
ridset angivne felter for bebyggelsens placering.

3. Hvor større afstand ikke er fastsat på anden vis samt forsåvidt an-
går huse, der tillades opført med stråtag eller lige så let antænde-
ligt materiale, de for en sådan bebyggelse gældende afstandsbestem-
melser, skal bebyg~elsen overholde følgende mindsteafstande:

a. fra midten af den eller de tilstødende veje •••.•••••••• lO m
b. fra skel til nabogrund ....••••.••.•.•.••••••••••••••••• 5 m

,

ee·
e

5.

6.

Såfremt bygningsreglementet for købstæderne og landet ikke fore skriv
er andet, kan bygningsmyndigheden tillade, at eikelte garager og ud-
huse opføres i indtil 2,5 ~ afstand fra skellet, når grundfladen ik-
ke overstiger 50 ~ og byggeriet iøvrigt respekterer nedennævnte be-
stemmelser:
l. Der må på hver grund kun opføres een sådan bygning nærmere nabo-

skel end 5 m.
2. Den mod naboskellet vendende side må indenfor denne afstand ikke

have en større længde elld 8 m (samt tagudhæng 2xO,5 m).
Vender en sådan bygning mod 2 naboskel, medregnes den korteste
side ikke, såfremt denne side ikke overstiger 3 m i længden (med
tagudhæng 4 m).

3. Ingen del af en bygnings ydervægge eller tag må indenfor den om-
handlende skelafstand v,ære hævet mere end 2,4 m over terræn.

4. Der må ikke anbringes vinduer mod skel.

Ingen bebyggelse må lægges på en klit-eller bakketop eller øå nær
ved en sådan, at mere end bygningens tag og skorsten rager op over
toppen.

Terrænændring, bortset fra fornøden planering af byggepladsen, må ik
ke finde sted, herunder hverkc~af6rGvning eller opfyldning.

Ejendommens udnyttelsesgrad må iklce overstige 0.10.

1.
Bebyggelsens udformning:
Ingen bygning må opføres i mere end 3 m byggningshøjde, hvorved for-
stås højden fra terræn til den linie, hvor ydervæg og tagflade mødes.
Bygningsmyndigheden kan dispensere herfra i ganske særlige tilfælde,
herunder bl.a. når tenrænforhoJ.dene taler derfor. Endvidere må ingen

------_ .._---_. --
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bygning opføres med mere eLd een etage udnyttet tagetage. Tag-
ets vinkel med det vandrette plan må ikke overstige 55° •

Husets ydre bygningsdele, herunder taget, skal fremtræde i farver,
der er dannet af hvidt, sort,eller jordfarvede okker, terra de sie-
na, umbra, engelskrødt og dodenkop, eller disses sidste farvers
blanding med hvidt eller sort.

Blanke eller reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes.

1.
Vandforsyning og spildevandsafledning:

l'

Der vil for bebyggelsen på sælgerens foranledning blive fremført
hovedledning med stik indført på de enkelte parceller afsluttet med
stophane.

Evt. udgifter til vandmåler betales af parcelejeren, ligesom denne
betaler alle omkostninger ved vandledning fra stophane.

3. Enhver parcelejer er pligtig til at tilslutte sig det forsynende
vandværk, og anden form for vandforsyning end den ovenangivne må ik-
ke finde sted •

.
4.

5.

4
l.

2.

Der må ikke forventes dispensation fra bygningsmyndigheden, før der
er sikkerhed for, at huset ved færdiggørelsen kan tilsluttes vand-
værket.

Spildevandsafledningen skal godkendes af sundhedskommissionen i
henhold til sundhedsvedtægten.

Hegnin~ og beplantning:
De arealer, der på ridset er angivet som beplantede områder skal op-
retholdes og vedligeholdes som sådanne, ligesom fornøden genplant-
ning skal finde sted. Den på ridset angivne nyplantning skal snarest
gennemføres.

De allerede beplantede parceller må kun ryddes i det omfang, der er
nødvendigt,for byggeriets gennemførelse og for færdsel til og fra
bebyggelsen.

Hegn mellem parcellerne må ~øjst være 1.80 m højt overalt for så
vidt angår levende hegn. Andre hegn end levende hegn må ikke v.ære
mere end l m høje og mn kun bestå af glat hegnstråd på naturtræs-
stolper, evt. med overligger, såfremt denne udføres af samme mate-
riale som stolpen. Regn mellom naboer skal være fælleshegn, medens

i'
i
I
I,
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hegn mod veje og fællesarealer skal rejses på egen grund. Levende
hegn skal plantes mindst 30 cm fra vejskel.

Ev~. bep~antning skal fortrinsvis bestå af buske og lavtvoksende
træer.

5. Uden for skovbevoksningerne må ikke på parcellerne findes beplant-
ninger som f.eks. pil, poppel eller hvid-el, der ved uhæmmet vækst
kan blive til væsentlig ulempe for naboerne ved skygning, indskræn-
kning i udsigsforhold o.lign.

Grundejerforeningen:
Samtlige ejere af parceller, der er udstykket af ejendommen matr.
nr. 6a og 7a Handrup By, Dråby bogn, er pligtige til at være med-
lemmer af en grundejerforening, som skal stiftes senest, når 20
parceller er solgt. Sælgeren er pligtig til at indkalde til stift-
ende generalforsamling, hvor der skal vælges en bestyrelse, hvor-
efter love skal være vedtaget inden 2 måneder. Kun parcelejere kan
være medlemmer,Det påhviler foreningen at vedtage de nødvendige
love, der skal tilstille s sognerådet til orintering. Dens opgave er
først og fremmest at varetage administrationene af fællesanlæg samt
evt. anlæg og vedligeholdelse nf veje og friarealer m.v.,således
som fastsat ovenfor, eller som det senere måtte blive tillagt for-
eningen, alt i overensste~~else med denne servitut. De nuværende
ejere, og når grundejerforeningen måtte være oprettet denne, skal
efter vedtagelse på en lovlig generalforsamling være berettiget til
på de enkelte parceller at lade tinglyse tillægsdeklaration vedrø-
rende foreningens forpligtelse som pantstiftende for et af ejeren
eller et på grundejerforeningens generalforsamling fastsat beløb.
Ved afstemning kan kun afgives een stemme pr.parcel. Sælgeren er
berettiget til at give møde og afgive stemme for de dem tilhørende
parceller på de af grundejerforeningen afholdte generalforsamlinger
og møder, men er ikke pligtig som medlem, for så vidt angår endnu
ikke solgte parceller, at bidrage til foreningens udgifter. En af
kommunalbestyrelsen udpeget repræsentant skal uden stemmeret være
berettiget til at give møde på foreningens generalforsamlinger og
have ret til at få ordet og ytre sig om de til forhandlingerne for-
eliggende emner.

Ordensbestemmelser:
Ingen ejer må ved st~j forulempe dG omboende. Der må ikke forefind-
es opslag af nogen art på pal'cellerne, og disse skal i det hele
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holdes i ordentlig, ren og ryddelig stand. Radio, grammofon, fjern-
syn og båndoptager eller lign. med højttaler forsynede apparater
samt musikinstrumenter må kun anvendes indendørs og for lukkede
døre og vinduer.

2. Udover hunde og katte må der ikke holdes dyr, som opholder sig ud-
endørs.
Færdsel på vejene med motordrevne køretøjer er alene tilladt, nåT
det sker med egentlig færdselsmæssigt formål.

3.

Ledningsføring m.v.:
Enhver parcelejer er pligtig til at tåle enhver ledningsførin~ OV0~
eller i parcellen i forbindelse med områdets kloakering og forsy
ning med vand, elektricitet og telefon, samt evt. fj Grnvarme og C'iT
fællesantenne. Alle el-stikledninger skal føres i jordkabel, så-
fremt det ønskes af det el-selskab, som fører strøm ind på aroalcto

2. Der må ikke indenfor 2 m fra midten af fælles kloak-og vandledniIJG-
er opføres bebyggelse eller findes træer med dybtgående rødder.

Renovation:

~ 14.

Ved hvert hus ~kal anbringes en af de påtaleberettigede godkendt
form for skarnspand (eller stativ med pose),og grundejerforeningen
skal drage omsorg for mindst en ugentlig tømning af spandeno i det
tidsrum husene er beboet. Affaldet køres til en af kommunen godken-
dt losseplads.
Bortkørsel af natrenovation er forbudt.

Dispensation:
Dispensation fra deklarationens bestemmelser kan meddeles af byg-
nineanYndigheden (for tiden Randers amtsråd) ,om fornødent med fred-
ningsnævnets tilslutning og efter indhentet erklæring fra kommune.J..-
bestyrelsen og grundejerforening.

Tinglysning og påtaleret:
l. Nærværende deklaration tinglyses som servitutstiftende på ejend.om-

men matr. nre. 6a og 7a Handrup By, D 'åby Sogn.

2. Påtaleret har sælgeren, kommunalbestyrelsen, amtsrådet, frednings·-
planudvalget og fredningsnævnet. Sælgeren forbeholder sig ret til
at overdrage sin påtaleret til grundejerforeningens bestyuelse.
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Såfremt parcelejerne ikke vil underkaste sig de i nærværende dek-
laration trufne bestemmelser, og spørgsmål bringes for d~mstolene,
har dette ikke suspensiv virkning, og parcelejerne er, indtil rets-
afgørelse foreligger, pligtige til at opfylde de dem i henhold til
deklarationen pålagte forpligtelser, det være sig af økonomisk art
eller andet, ligesom de påtaleberettigede uanset sagsanlæg skal
være berettiget til at foretage retsskridt til forpligtelsens op-
fyldelse, samt evt. lade arbejdet udføre for den/de pågældende
parcelejeres regning.
Tinghøjgård~ Handrup, den 29. november 1969.

Jens Aage Rasmussen.

I medfør af landsbyggelovens § 4 stk.2, meddeler amtsrådet
herved som bygningsmyndighed i Dråby kommune samtykke til, at nær-
værende deklaration tinglyses på ejendommen matr. nre. Sa og 7a
Handrup By, Dråby Sogn.

Randers amtsråd, den 24. november 1969.

Jean Ricard

M.C. Green
fro.



Indført i tinclyrmingadncboC'o:1. for Gronoa retskrods,
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Lyst. Tine00e: Dd: V bl. Dr~by Alct C nr. 5J.
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'1 dec 1971

IEG~NR.:::::'.~~!lflffj
~-l/

atpl. 2.5,-kr.
Anmelder. Lra. Knud
Rønnov t Aarhus

DEKLARATION---~-----------~--~--

"

Vi undertegnede tømrerlærling Søren Verner Lassen, Holme-
~J 118, Højbjerg, sparekassefuldmægtig Ernst Wuthrich, Grøfte-
hØJparken 42, Viby J, og bankassistent Henning Nielsen, Kaj

'I
MUnfsveJ 40, Viby J, der er ejere at de på landinspektør stnuna-

\kærs\rids af 16/4 1969 viste grunde, matr.nr. 7an, 7ar og 7ai
HandJmp by, Dråby sosn. således Verner Lassen matr.nr. 7an
at areal 1368 m2, Ernst Wuthrich matr.nr. 7ar at areal 1299 m2,-Henning Nielsen matr.nr. 7ai at areal 1512 m2. erklærer herved
følgende bindende tor os selv og enhver tremtidig ejer at
grundene:

X deklaration at 29/11 1969 lyat pI yore ejendomme den
12. december 1969 er blandt andet i § 8, 2.stk. bestemt følgende:
"De allerede beplantede parceller må kun ryddes i det omfang,
der er nødvendigt, ror bygceriets gennemførelse og for færdsel
til og fra bebyggelsen".

Fredningsnævnet for Aarhus Amts nordlige tredning.kreds,
Aarhus Amtskommune, Ebeltott kommune og borgmeater Jena Aage
Raamua.en, Handrup, har imidlertid nu erklæret sig indforstået
med, at den på parcellerne yærende beplantning (et pilehegn) må
flytte., således at det fremtidigt kommer til at stå i akellet
mellem de 3 parceller og det på rid.et viete tællesareal. Til-
ladelaen er givet på betineels8 at, A1 der i parcellernes syd-
skel plante. et tilsvarende pil.hegn og ~ det nu eksiaterende
hegn ikko må tJernes, tør det nye hegn har nået en sådan højde
og fylde i Yækst, at det slører bebyggelsen mod nord. Det eksi-
sterendo hegn må iøvrigt ikke tjernes. tør tredninganmvneta tak-
niak. aekretariat har godkendt, at vilkårene tor dot nye hegn
.r optyldt, og det eksisterende hegn ml ikke beskere., indtil
tJarnelse er aodkendt.

Nærværende deklaration vil vær. at ly•• på de , .~.Ddomm_.
Påtaleretten tilkommer

l. Fredningsnævnet tor Aarhus amta nordlig_ tredningakreda,
2. Aarhus Amtsråd,
3. EbeltOft kommune,
4. boram ••ter .lane Aage Raamua ••n. HAnliru1'll ftA>



eventuelt en grundejerforening, der aenere måtte blive oprettet Jfr.tt deklarationens § 14, atk. 2.

,

Søren Verner La.aen
Aarhus, den ,'/6 71

E.Vuthrich B.Nielsen

Foranstående deklaration godkendes af de i deklarationen at
24/11 1969 § 14, stk. 2 påtaleberettigede.

Fredningsnævnet tor Aarhus amts nordlige trec1Dingskreda, den
S. november 1971

lIallenberg

Ebeltoft byråd den 21/12 1971
Jens Aage Rasmussen

Som tidligere ejer den 21/12 1971
Jens Aage Rasmussen----~--~--~--~----

Tilbagesendes til landsretssagfører K. Rønnov, St. TorY l,
8000 Aarhus C vedlagt deklaration i godkendt .tand.
Aarhus amtsråd, den 2l.december 1971

A. B. Sørenseo.
.,-_ .._----- ..--

Indført 1 tinglyøningadagbogen tor Grenaa retøkreda, atdelings-
kontoret i Ebeltoft, den '1. december 1971.
Lyst. Tingbogl Bd VIX bl. ", Dråby Alct C nr. ".

Holten.

..-_-._-----_ ........-.-_-_ .._ ...-
Udskriftens rigtighed bekræftes.
FredningsJ1llJVJletfor Aarhus amts nordlige fredning.kred.a,
Ciyildommerkontoret 1 Randers, en l'. marta 1972.



Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
 
 Retten i Århus                   
 Tinghuset, Vester Alle 10 

8000 Århus C 
 
Per Scheel Dalbach 
Løgten Østervej 5 Tlf. 86 12 20 77 
8541  Skødstrup Fax 86 19 71 91 
 E-mail: 
 pho@domstol.dk
  
 CVR 11 98 62 93 
  
 Den 11. juli 2008.         
 
 
Vedrørende j.nr. 8901-01.2007.136 – ansøgning om tilladelse til opførelse af nyt sommerhus 
på matr.nr. 7 be Handrup By, Dråby, beliggende Junivej 2, 8400 Ebeltoft. 
  
Fredningsnævnet har modtaget breve af  4. oktober 2007 og 3. april 2008 med Deres ansøgning om 
tilladelse til opførelse af et 85 m2 stort sommerhus på ovennævnte ejendom. 
 
På ejendommen er der lyst en fredningsdeklaration den 12. december 1969 om bebyggelse, 
benyttelse m.v. De har oplyst, at Junivej 2 er parcel nr. 33 i planen fra 1969. 
 
Fredningsnævnet besigtigede ejendommen den 9. maj 2008, da nævnet var i området i anden 
anledning.  
 
Nævnet konstaterede, at ejendommen stort set er opført. 
 
Nævnet har været forelagt tegningsmateriale fra marts 2006, som er revideret august 2006.  
 
De har oplyst, at sommerhusets ydervægge beklædes med lærketræ i naturfarver, tagbeklædning er 
matteret zinktag, og vinduerne malet sorte. Tagbeklædningen er ikke-reflekterende. 
 
Under nævnets besigtigelse, hvor Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité var repræsenteret 
ved Christian Bundgård og Syddjurs Kommune var repræsenteret ved Steen Ravn Christensen, 
anbefalede begge, at der meddeles tilladelse til byggeriet. 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
 
Fredningsdeklarationen af 12. december 1969 indeholder forskellige bestemmelser, herunder om 
omfanget af en grunds bebyggelse, bebyggelsens placering og dens udformning. Efter en 
gennemgang heraf set i forhold til det ansøgte projekt, finder Fredningsnævnet, at projektet er i 
overensstemmelse med vilkårene i fredningsdeklarationen. På denne baggrund meddeler 
Fredningsnævnet tilladelse til det ansøgte projekt, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, på vilkår, 
at det udføres i overensstemmelse med det foreliggende tegningsmateriale og de i øvrigt meddelte 
oplysninger. 
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Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87: 
 
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over 
afgørelsen. 
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til 
Naturklagenævnet. 
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på 
500,- kr. til Naturklagenævnet. 
Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sagen fra 
Fredningsnævnet. 
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. 
 
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden 
bestemmer andet. 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet uden at klage er modtaget. 
 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyttelseslovens § 
66, stk. 2. 
 
 
Klageberettigede er: 
 
Adressaten for afgørelsen, 
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
offentlige myndigheder, 
lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og 
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative 
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Per Holkmann Olsen 
 
 
Kopi er tilsendt: 
Per Scheel Dalbach, Løgten østervej 5, 8541 Skødstrup, Per.dalbac@mail.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk 
By- og Landskabsstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, blst@blst.dk 
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, blstnatur@blst.dk 
Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100, 8220 Brabrand, dof@dof.dk 
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité v/ Knud Raahauge, Agertoften 5, Gravlev, 8400 
Ebeltoft 
Fredningsnævnets ministerudpegede medlem, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå, 
sundahl4@mail.tele.dk 
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Jan Kjær Madsen, Løgtenvej 91 b, 8543 Hornslet, 
janmadsen@postman.dk 
Syddjurs Kommune, Hovedgaden 77, 8410 Rønde, syddjurs@syddjurs.dk 
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